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Statutaire naam;

Stichting Mussar Institute Europe

Vestigingsplaats;

Gemeente Almere

Rechtsvorm;

Stichting met ANBI Status
ANBI nummer 8552.83.993

Doelstelling;

de Stichting heeft als doel;
a) Het bekend maken van het gedachtegoed en kennis van Mussar
ten behoeve van de bevolking van Nederland, eventueel gevolgd
door de rest van Europa, middels het geven van lezingen en
organiseren van cursussen.
b) Het behartigen van de belangen van cursisten in Nederland die zich
bezighouden met Mussar
c) De Stichting beoogt het algemeen nut
d) De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel uit een
georganiseerd evenement voortvloeiende bate zal worden
aangewend voor een volgend te organiseren evenement.

Bestuur;

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste
vijf natuurlijke personen.
Het Bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester.
In 2017 hadden de volgende personen zitting in het bestuur;
De heer D.M.Hage

voorzitter

De heer D.Simon

secretaris

De heer H.J.Vogel

penningmeester

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd,
doch kunnen aanspraak maken op de werkelijk te maken
onkosten/reiskosten.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting kwam in 2017 vier keer bijeen te weten;
27 februari/24 april/22 mei/12 juni

Summer Academy

de Mussar Summer Academy werd op 22 en 23 juni 2017 in de
Uilenburger Sjoel te Amsterdam succesvol georganiseerd.
Zie het verslag op de volgende pagina.

MUSSAR SUMMER ACADEMY
Op donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017 vond in Amsterdam het internationale congres
‘Mussar Summer Academy’ plaats.
De officiële opening werd verricht door de Algemeen directeur van het Joods Cultureel
Kwartier, Prof. Dr. Emile Schrijver.
Het betrof een uniek 2-daags Joods evenement met prominente sprekers w.o. Opperrabbijn
Binyomin Jacobs, Alan Morinis (oprichter en decaan van het Mussar Institute USA), Dr. Bart
Wallet (historicus VU/UVA) en vele anderen.
Het congres vond plaats in de schitterend gerestaureerde Uilenburger Synagoge, in het hart
van de oude Amsterdamse “Jodenbuurt”.
In de lezingen en workshops werd m.n. aandacht besteed aan Moshe Chaim Luzzatto, die
een belangrijk Mussar werk (Messilat Jesharim) schreef tijdens zijn verblijf in Amsterdam van
1736 tot 1743. Dit werk (te vertalen als Pad der Oprechten) is nog steeds actueel en sluit qua
strekking naadloos aan bij het huidige tijdsbeeld.
Tijdens het evenement was er volop tijd voor joodse gezelligheid met natuurlijk een koosjere
catering.
Op donderdagavond 22 juni gingen de congresdeelnemers naar de Esnoga (Portugese
Synagoge) om het inmiddels traditionele Kaarslichtconcert bij te wonen.
De ruim 60 deelnemers, afkomstig uit Amerika, Canada, Israël, Brazilië, Duitsland,
Nederland, België en China, kregen na afloop een certificaat van deelneming toegestuurd.
Voor het programma:
http://mussar.eu/wp-content/uploads/2017/05/Programma-NL-Actueel-4.pdf
Voor meer over Moshe Chaim Luzzatto: https://mussar.eu/over-ons/luzzatto/
Beeldverslag: https://www.youtube.com/watch?v=p4ckRbHGhxs&feature=youtu.be

